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Alteração 155
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não 
sejam cigarros e tabaco de enrolar, que 
são consumidos sobretudo por 
consumidores mais velhos, deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de rotulagem 
desde que não haja uma alteração 
substancial da situação em termos de 
volumes de vendas ou padrões de 
consumo pelos jovens. A rotulagem desses 
outros produtos do tabaco deveria seguir 
regras específicas. A visibilidade das 
advertências de saúde em produtos do 
tabaco sem combustão deveria ser 
assegurada. As advertências deveriam, por 
conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

(24) A visibilidade das advertências de 
saúde em produtos do tabaco sem 
combustão deveria ser assegurada. As 
advertências deveriam, por conseguinte, 
ser colocadas nas duas principais 
superfícies das embalagens dos produtos 
do tabaco sem combustão.

Or. fi

Alteração 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de rotulagem desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, deveriam 
estar sujeitos aos mesmos requisitos em 
matéria de rotulagem que os cigarros e o
tabaco de enrolar. A visibilidade das 
advertências de saúde em produtos do 
tabaco sem combustão deveria ser 
assegurada. As advertências deveriam, por 
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ou padrões de consumo pelos jovens. A 
rotulagem desses outros produtos do 
tabaco deveria seguir regras específicas. A 
visibilidade das advertências de saúde em 
produtos do tabaco sem combustão deveria 
ser assegurada. As advertências deveriam, 
por conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

Or. en

Justificação

Todos os produtos do tabaco para fumar deveriam conter advertências de saúde combinadas 
(isto é, advertências de saúde ilustradas e textuais).

Alteração 157
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de rotulagem desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo pelos jovens. A 
rotulagem desses outros produtos do 
tabaco deveria seguir regras específicas. A 
visibilidade das advertências de saúde em 
produtos do tabaco sem combustão deveria 
ser assegurada. As advertências deveriam, 
por conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

(24) A rotulagem de produtos para fumar 
que não sejam cigarros e tabaco de enrolar 
deveria seguir regras específicas. A 
visibilidade das advertências de saúde em 
produtos do tabaco sem combustão deveria 
ser assegurada. As advertências deveriam, 
por conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar um elevado nível de proteção da saúde e uma proteção equitativa de todos 
os consumidores da UE, os produtos para fumar que não sejam cigarros e tabaco de enrolar 
deveriam estar sujeitos aos mesmos requisitos em matéria de rotulagem.

Alteração 158
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, que são
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de rotulagem desde que não 
haja uma alteração substancial da 
situação em termos de volumes de vendas 
ou padrões de consumo pelos jovens. A 
rotulagem desses outros produtos do 
tabaco deveria seguir regras específicas.
A visibilidade das advertências de saúde 
em produtos do tabaco sem combustão 
deveria ser assegurada. As advertências 
deveriam, por conseguinte, ser colocadas 
nas duas principais superfícies das 
embalagens dos produtos do tabaco sem 
combustão.

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, ainda que
sejam consumidos sobretudo por 
consumidores mais velhos, não deveriam 
beneficiar de uma isenção relativamente a 
certos requisitos em matéria de rotulagem.
A visibilidade das advertências de saúde 
em produtos do tabaco sem combustão 
deveria ser assegurada. As advertências 
deveriam, por conseguinte, ser colocadas 
nas duas principais superfícies das 
embalagens dos produtos do tabaco sem 
combustão.

Or. el

Justificação

A presente diretiva prevê uma proteção equitativa para todos os consumidores de produtos de 
tabaco.

Alteração 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros e tabaco de enrolar, que são 
consumidos sobretudo por consumidores 
mais velhos, deveriam beneficiar de uma 
isenção relativamente a certos requisitos 
em matéria de rotulagem desde que não 
haja uma alteração substancial da situação 
em termos de volumes de vendas ou 
padrões de consumo pelos jovens. A 
rotulagem desses outros produtos do tabaco 
deveria seguir regras específicas. A 
visibilidade das advertências de saúde em 
produtos do tabaco sem combustão deveria 
ser assegurada. As advertências deveriam, 
por conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

(24) Os produtos para fumar que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e tabaco para 
cachimbos de água, que são consumidos 
sobretudo por consumidores mais velhos, 
deveriam beneficiar de uma isenção 
relativamente a certos requisitos em 
matéria de rotulagem desde que não haja 
uma alteração substancial da situação em 
termos de volumes de vendas ou padrões 
de consumo pelos jovens. A rotulagem 
desses outros produtos do tabaco deveria 
seguir regras específicas. A visibilidade 
das advertências de saúde em produtos do 
tabaco sem combustão deveria ser 
assegurada. As advertências deveriam, por 
conseguinte, ser colocadas nas duas 
principais superfícies das embalagens dos 
produtos do tabaco sem combustão.

Or. ro

Alteração 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros aplicam regras 
diferentes quanto ao número mínimo de 
cigarros por maço. Estas regras devem ser 
alinhadas por forma a assegurar a livre 
circulação dos produtos em causa.

(25) Os Estados-Membros aplicam regras 
diferentes quanto ao número mínimo de 
cigarros por maço. Estas regras devem ser 
alinhadas por forma a assegurar a livre 
circulação dos produtos em causa. É 
absolutamente essencial que o mercado 
interno comum não seja prejudicado pela 
multiplicidade de regras nacionais 
específicas.

Or. de
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Alteração 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 
possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos.

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 
possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, tanto as 
embalagens dos cigarros como os próprios 
cigarros devem incluir características 
infalsificáveis para evitar a pirataria e o 
risco acrescido para a saúde dos 
consumidores que os cigarros contrafeitos 
acarretam. 

Or. de

Alteração 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 
possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos.

(26) São colocados no mercado volumes 
consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 
possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos. 
Além disso, a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma das medidas adotadas nos 
termos da presente diretiva se traduza 
indiretamente no aumento do comércio 
ilícito de produtos do tabaco

Or. es

Alteração 163
Linda McAvan

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) São colocados no mercado volumes (26) São colocados no mercado volumes 



AM\935755PT.doc 9/75 PE510.712v01-00

PT

consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco sejam 
marcadas de forma única e segura e que os 
seus movimentos sejam registados, de 
modo a que esses produtos possam ser 
localizados e seguidos na União e que a 
sua conformidade com a presente diretiva 
possa ser monitorizada e mais bem 
controlada. Além disso, devem ser 
previstas disposições para a introdução de 
elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos.

consideráveis de produtos ilícitos que não 
cumprem os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2001/37/CE e há indicações de 
que estes volumes podem aumentar. Estes 
produtos comprometem a livre circulação 
dos produtos conformes e a proteção 
proporcionada pelas legislações no 
domínio da luta antitabaco. Além disso, a 
CQLAT obriga a União a lutar contra os 
produtos ilícitos, no âmbito de uma política 
abrangente de luta antitabaco. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para que embalagens 
individuais de produtos do tabaco e 
quaisquer embalagens exteriores de 
transporte sejam marcadas de forma única 
e segura e que os seus movimentos sejam 
registados, de modo a que esses produtos 
possam ser localizados e seguidos na 
União e que a sua conformidade com a 
presente diretiva possa ser monitorizada e 
mais bem controlada. Além disso, devem 
ser previstas disposições para a introdução 
de elementos de segurança que facilitem a 
verificação da autenticidade dos produtos.

Or. en

Alteração 164
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Deveriam ser desenvolvidos um 
sistema interoperável de localização e 
seguimento e um elemento de segurança 
comum. Durante um período inicial, 
apenas os cigarros e o tabaco de enrolar 
deveriam ser sujeitos ao sistema de 
localização e seguimento e às medidas 
relativas aos elementos de segurança. Os 
produtores de outros produtos do tabaco 
poderiam assim beneficiar das 

Suprimido
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experiências entretanto adquiridas.

Or. de

Alteração 165
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Deveriam ser desenvolvidos um 
sistema interoperável de localização e 
seguimento e um elemento de segurança 
comum. Durante um período inicial, 
apenas os cigarros e o tabaco de enrolar 
deveriam ser sujeitos ao sistema de 
localização e seguimento e às medidas 
relativas aos elementos de segurança. Os 
produtores de outros produtos do tabaco 
poderiam assim beneficiar das 
experiências entretanto adquiridas.

(27) Deveriam ser desenvolvidos um 
sistema interoperável de localização e 
seguimento e um elemento de segurança 
comum.

Or. fi

Alteração 166
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar a independência e 
a transparência, os fabricantes de 
produtos do tabaco deveriam celebrar 
contratos de armazenamento de dados 
com terceiros independentes sob a égide 
de um auditor externo. Os dados 
relacionados com o sistema de localização 
e seguimento devem ser mantidos 
separados de outros dados relativos à 

Suprimido
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empresa e ser controlados e acessíveis em 
qualquer momento pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros e da 
Comissão.

Or. de

Alteração 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar a independência e 
a transparência, os fabricantes de produtos 
do tabaco deveriam celebrar contratos de 
armazenamento de dados com terceiros 
independentes sob a égide de um auditor 
externo. Os dados relacionados com o 
sistema de localização e seguimento devem 
ser mantidos separados de outros dados 
relativos à empresa e ser controlados e 
acessíveis em qualquer momento pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e da Comissão.

(28) A fim de assegurar a independência e 
a transparência, os Estados-Membros
deveriam celebrar contratos de 
armazenamento de dados com terceiros 
independentes sob a égide de um auditor 
externo, que deve ser nomeado pela 
Comissão. Os dados relacionados com o 
sistema de localização e seguimento devem 
ser mantidos separados de outros dados 
relativos à empresa e ser controlados e 
acessíveis em qualquer momento pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e da Comissão. Os 
Estados-Membros devem garantir a plena 
transparência e a acessibilidade 
permanente das instalações de 
armazenamento de dados por parte das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, da Comissão e do 
terceiro independente.

Or. en

Justificação

Dado o longo historial de envolvimento da indústria do tabaco em atividades de contrabando 
de cigarros, convém não permitir que possa escolher a empresa de armazenamento de dados 
e o auditor responsável pelos dados de rastreabilidade.



PE510.712v01-00 12/75 AM\935755PT.doc

PT

Alteração 168
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar a independência e 
a transparência, os fabricantes de produtos 
do tabaco deveriam celebrar contratos de 
armazenamento de dados com terceiros 
independentes sob a égide de um auditor 
externo. Os dados relacionados com o 
sistema de localização e seguimento devem 
ser mantidos separados de outros dados 
relativos à empresa e ser controlados e 
acessíveis em qualquer momento pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e da Comissão.

(28) A fim de assegurar a independência e 
a transparência, os Estados-Membros
deveriam celebrar contratos de 
armazenamento de dados com terceiros 
independentes sob a égide de um auditor 
externo, que deve ser nomeado pela
Comissão. Os dados relacionados com o 
sistema de localização e seguimento devem 
ser mantidos separados de outros dados 
relativos à empresa e ser controlados e 
acessíveis em qualquer momento pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e da Comissão.

Or. en

Justificação

A indústria do tabaco tem um longo historial de cumplicidade no contrabando de cigarros. 
Convém, portanto, não permitir que possa escolher a empresa de armazenamento de dados 
nem o auditor externo. A escolha da empresa de armazenamento de dados deve caber aos 
Estados-Membros, ao passo que o auditor externo deve ser escolhido pela Comissão.

Alteração 169
Morten Messerschmidt

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
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mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta proibição. 
A proibição da venda de tabaco para uso 
oral deveria ser mantida de modo a 
impedir a introdução no mercado interno 
de um produto criador de dependência, 
que tem efeitos nocivos para a saúde e é 
atrativo para os jovens. No que se refere a 
outros produtos do tabaco sem combustão 
que não são produzidos para o mercado 
de massa, considerou-se que seria 
suficiente uma regulamentação rigorosa 
em matéria de rotulagem e ingredientes 
para conter a expansão do mercado para 
além da sua utilização tradicional.

mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia derrogação a esta proibição. A 
proibição da venda de tabaco para uso oral 
deveria ser levantada, uma vez que está 
comprovado que o tabaco para uso oral 
tem menos efeitos para a saúde do que o 
tabaco para fumar.

Or. en

Justificação

O rapé, tanto a peso como em doses, é menos prejudicial do que o tabaco para fumar, pelo 
que a UE não deveria desencorajar a sua utilização. Além disso, tal como o Comité 
Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente Identificados da UE 
constatou, os dados científicos «não apoiam muito a teoria de que o tabaco sem combustão 
(i.e. rapé sueco) constitui o primeiro passo para o futuro tabagismo».

Alteração 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
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rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta proibição. 
A proibição da venda de tabaco para uso 
oral deveria ser mantida de modo a 
impedir a introdução no mercado interno 
de um produto criador de dependência, 
que tem efeitos nocivos para a saúde e é 
atrativo para os jovens. No que se refere a 
outros produtos do tabaco sem combustão 
que não são produzidos para o mercado de 
massa, considerou-se que seria suficiente 
uma regulamentação rigorosa em matéria 
de rotulagem e ingredientes para conter a 
expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia derrogação a esta proibição.
Mantém a proibição dos produtos do 
tabaco para uso oral, contudo, uma tal 
proibição não deveria afetar produtos do 
tabaco para uso oral com tradição 
histórica, que podem ser permitidos pelos 
Estados-Membros. No que se refere a 
outros produtos do tabaco sem combustão 
que não são produzidos para o mercado de 
massa, considerou-se que seria suficiente 
uma regulamentação rigorosa em matéria 
de rotulagem e ingredientes para conter a 
expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

Or. en

Alteração 171
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
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artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta proibição.
A proibição da venda de tabaco para uso 
oral deveria ser mantida de modo a 
impedir a introdução no mercado interno 
de um produto criador de dependência, 
que tem efeitos nocivos para a saúde e é 
atrativo para os jovens. No que se refere a 
outros produtos do tabaco sem combustão 
que não são produzidos para o mercado de 
massa, considerou-se que seria suficiente 
uma regulamentação rigorosa em matéria 
de rotulagem e ingredientes para conter a 
expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia derrogação a esta proibição. Os 
Estados-Membros e as regiões dos 
Estados-Membros com tradição de 
utilização de tabaco para uso oral devem 
poder requerer uma derrogação nacional 
ou regional à proibição por motivos 
culturais ou históricos. No que se refere a 
outros produtos do tabaco sem combustão 
que não são produzidos para o mercado de 
massa, considerou-se que seria suficiente 
uma regulamentação rigorosa em matéria 
de rotulagem e ingredientes para conter a 
expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

Or. sv

Justificação

A proibição da utilização de tabaco para uso oral é incoerente e afeta, entre outros, as zonas 
em torno do Mar Báltico que, tradicionalmente, sempre utilizaram tabaco para uso oral. O 
público em geral desses países e regiões não compreende a razão por que um produto que 
sempre foi utilizado ao longo da história e faz parte da identidade cultural da uma região 
deve ser proibido, especialmente quando o produto é menos nocivo para a saúde do que os 
cigarros.

Alteração 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 

(29) A Diretiva 89/622/CEE do Conselho, 
de 13 de novembro de 1989, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
rotulagem dos produtos do tabaco, assim 
como de proibição de colocação no 
mercado de determinados produtos do 
tabaco destinados a uso oral, proibiu a 
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venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia para derrogação a esta proibição. 
A proibição da venda de tabaco para uso 
oral deveria ser mantida de modo a impedir 
a introdução no mercado interno de um 
produto criador de dependência, que tem 
efeitos nocivos para a saúde e é atrativo 
para os jovens. No que se refere a outros 
produtos do tabaco sem combustão que não 
são produzidos para o mercado de massa, 
considerou-se que seria suficiente uma 
regulamentação rigorosa em matéria de 
rotulagem e ingredientes para conter a 
expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

venda nos Estados-Membros de certos 
tipos de tabaco para uso oral. A Diretiva 
2001/37/CE confirmou esta proibição. O 
artigo 151.º do Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia concede ao Reino 
da Suécia derrogação a esta proibição. A 
proibição da venda de tabaco para uso oral 
deveria ser mantida de modo a impedir a 
introdução no mercado interno de um 
produto criador de dependência, que tem 
efeitos nocivos para a saúde e é atrativo 
para os jovens. Uma vez que a colocação 
no mercado interno de tabaco para uso 
oral é proibida, os produtos do tabaco 
para uso oral devem ser isentos da 
aplicação da presente diretiva, com 
exceção do artigo 15.º. No que se refere a 
outros produtos do tabaco sem combustão 
que não são produzidos para o mercado de 
massa, considerou-se que seria suficiente 
uma regulamentação rigorosa em matéria 
de rotulagem e ingredientes para conter a 
expansão do mercado para além da sua 
utilização tradicional.

Or. en

Alteração 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Dada a proibição generalizada de 
venda de tabaco para uso oral (snus) na 
UE, não há qualquer interesse 
transfronteiriço em regular o teor do 
snus. A responsabilidade de regular o teor 
de snus cabe assim ao Estado-Membro 
onde a venda de snus é permitida em 
conformidade com o artigo 151.º do Ato 
de Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia. Por conseguinte, o snus deve estar 
isento das disposições do artigo 6.º da 
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presente diretiva.

Or. sv

Alteração 174
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) A venda e a colocação no mercado 
de outros tipos de tabaco para uso oral 
devem ser proibidas em todo o território 
da UE. A proibição deve ser aplicável, em 
especial, ao tabaco destinado a mascar, 
tal como o tabaco de mascar ou para uso 
oral (snus); também deve ser aplicável ao 
rapé destinado a ser inalado pelo nariz.

Or. fi

Alteração 175
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos 
requisitos previstos na legislação no 
domínio da luta antitabaco e, em 
particular, na presente diretiva. São 
necessárias regras comuns aplicáveis a 
um sistema de notificação, para assegurar 
que a presente diretiva atinja o seu pleno 
potencial. A disposição da presente 
diretiva relativa à notificação das vendas
de tabaco à distância transfronteiriças 
deve ser aplicável sem prejuízo da 
observância do procedimento de 

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças e as vendas na Internet 
devem ser proibidas.
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notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de impacto da Comissão Europeia, as vendas transfronteiriças 
pela Internet de produtos do tabaco facilitam a especulação sobre preços mais baixos, estão 
abertas a comércio ilícito e são utilizadas por retalhistas que operam via Internet 
principalmente para explorar os benefícios das diferenças entre os regimes fiscais dos vários 
Estados-Membros, o que compromete os esforços desenvolvidos pelos últimos no sentido de 
dissuadir o tabagismo mediante uma elevada tributação.

Alteração 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos 
requisitos previstos na legislação no 
domínio da luta antitabaco e, em 
particular, na presente diretiva. São 
necessárias regras comuns aplicáveis a 
um sistema de notificação, para assegurar 
que a presente diretiva atinja o seu pleno 

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças, bem como as práticas de 
distribuição gratuita ou troca de produtos 
do tabaco para fins promocionais em
locais públicos, facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
hipotecar o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação relativa à luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. Como tal, devem ser proibidas.
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potencial. A disposição da presente 
diretiva relativa à notificação das vendas 
de tabaco à distância transfronteiriças 
deve ser aplicável sem prejuízo da 
observância do procedimento de 
notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. it

(Cf. alterações ao artigo 16.º.)

Alteração 177
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. São necessárias regras comuns 
aplicáveis a um sistema de notificação, 
para assegurar que a presente diretiva 
atinja o seu pleno potencial. A disposição 
da presente diretiva relativa à notificação 
das vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças deve ser aplicável sem 

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças devem ser proibidas, uma 
vez que facilitam o acesso dos jovens aos 
produtos do tabaco e podem comprometer 
o cumprimento dos requisitos previstos na 
legislação no domínio da luta antitabaco e, 
em particular, na presente diretiva.
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prejuízo da observância do procedimento 
de notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. fi

Alteração 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. São necessárias regras comuns 
aplicáveis a um sistema de notificação, 
para assegurar que a presente diretiva 
atinja o seu pleno potencial. A disposição 
da presente diretiva relativa à notificação 
das vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças deve ser aplicável sem 
prejuízo da observância do procedimento 
de notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. Deve ser instituída uma proibição
das vendas à distância transfronteiriças de 
produtos do tabaco.
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sociedade da informação. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. pl

Alteração 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. São necessárias regras comuns 
aplicáveis a um sistema de notificação, 
para assegurar que a presente diretiva 
atinja o seu pleno potencial. A disposição 
da presente diretiva relativa à notificação 
das vendas de tabaco à distância
transfronteiriças deve ser aplicável sem 
prejuízo da observância do procedimento 
de notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação. A venda de 
produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 

(30) As vendas de tabaco na Internet 
facilitam o acesso dos jovens aos produtos 
do tabaco e podem comprometer o 
cumprimento dos requisitos previstos na 
legislação no domínio da luta antitabaco e, 
em particular, na presente diretiva e 
deveriam, por isso, ser proibidas, em 
consonância com as orientações de 
execução da Convenção-Quadro para a 
Luta Antitabaco. A venda de produtos do 
tabaco à distância pelas empresas aos 
consumidores é ainda regulamentada pela 
Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de maio de 1997, 
relativa à proteção dos consumidores em 
matéria de contratos à distância, que será 
substituída, a partir de 13 de junho de 
2014, pela Diretiva 2011/83/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativa aos direitos 
dos consumidores.
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. en

Justificação

Todas as vendas de tabaco na Internet deveriam ser proibidas.  A avaliação de impacto da 
Comissão concluiu que as vendas transfronteiras na Internet são, na sua maioria, ilícitas e 
que as orientações de execução do artigo 13.º da CQLAT recomendam a proibição de todas 
as vendas na Internet. É muito difícil conseguir efetuar uma verificação eficaz da idade em 
linha.

Alteração 180
Reinhard Bütikofer

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. São necessárias regras comuns 
aplicáveis a um sistema de notificação, 
para assegurar que a presente diretiva 
atinja o seu pleno potencial. A disposição 
da presente diretiva relativa à notificação 
das vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças deve ser aplicável sem 
prejuízo da observância do procedimento 
de notificação estabelecido na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a 
certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação. A venda de 

(30) As vendas de tabaco à distância 
transfronteiriças facilitam o acesso dos 
jovens aos produtos do tabaco e podem 
comprometer o cumprimento dos requisitos 
previstos na legislação no domínio da luta 
antitabaco e, em particular, na presente 
diretiva. São necessárias regras comuns 
aplicáveis a um sistema de notificação, 
para assegurar que a presente diretiva 
atinja o seu pleno potencial. Através da 
revisão da presente diretiva, a proposta 
legislativa instituirá, antes de mais, uma 
proibição total das vendas à distância. A 
disposição da presente diretiva relativa à 
notificação das vendas de tabaco à 
distância transfronteiriças deve ser 
aplicável sem prejuízo da observância do 
procedimento de notificação estabelecido 
na Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
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produtos do tabaco à distância pelas 
empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade da informação. A 
venda de produtos do tabaco à distância 
pelas empresas aos consumidores é ainda 
regulamentada pela Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1997, relativa à proteção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância, que será substituída, a partir de 
13 de junho de 2014, pela Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. fi

Alteração 181
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A Diretiva 2003/33/CE em matéria 
de publicidade e de patrocínio dos 
produtos do tabaco já proíbe a 
distribuição gratuita destes produtos no 
contexto do patrocínio de eventos. A 
presente diretiva, que regulamenta os 
aspetos de apresentação e venda de tabaco 
e tem como base o objetivo de um elevado 
nível de proteção da saúde e a prevenção 
do tabagismo entre os mais jovens, 
estende a proibição da distribuição 
gratuita aos locais públicos e proíbe 
explicitamente a distribuição de folhetos 
ou vales de descontos e promoções 
semelhantes no interior dos maços e 
embalagens.

Or. es
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Alteração 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 30-B (novo)

(30-B) A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros devem intensificar os 
seus esforços para melhorar o controlo, a 
prevenção e repressão do tráfico ilegal de 
produtos do tabaco manufaturados em 
países terceiros e produzidos sem todos os 
controlos exigidos aos fabricantes 
europeus. Do mesmo modo, é oportuno 
avançar para uma uniformização da 
tributação dos produtos do tabaco em 
todos os Estados da União, a fim de evitar 
que as diferenças de preço entre Estados, 
especialmente nas zonas transfronteiriças, 
se tornem um incentivo para o consumo e 
assegurar que os Estados-Membros
cumpram os objetivos assumidos no 
âmbito da presente diretiva. 

Texto da Comissão Alteração

Or. es

Alteração 183
Martina Anderson

Proposta de diretiva
Considerando 30-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-C) Os Estados-Membros aplicam 
regras diferentes ao permitir que os 
retalhistas e os vendedores localmente 
autorizados publicitem e exponham 
produtos do tabaco nas suas instalações. 
As disposições adotadas em certos 
Estados-Membros que proíbem os 
expositores nos pontos de venda deveriam 
ser alargadas e consideradas úteis na 
redução do consumo de tabaco entre os 
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jovens.

Or. en

Justificação

Nos Estados-Membros, são aplicadas regras rigorosas em matéria de publicidade aos 
produtos do tabaco. A indústria do tabaco tem inovado de forma crescente no contexto dos 
seus circuitos de comercialização cada vez mais limitados, tornando os expositores nos 
pontos de venda cada vez mais criativos e atrativos. Os estudos nesta matéria mostram que os 
expositores nos pontos de venda têm um impacto direto no tabagismo entre os jovens. Nos 
Estados-Membros em que foi adotada, como é o caso da Irlanda, a proibição dos expositores
nos pontos de venda contribuiu para reduzir a atratividade do tabaco para os jovens.

Alteração 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de diretiva
Considerando 30-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-D) A distribuição gratuita de produtos 
do tabaco para efeitos promocionais, 
ainda utilizada em sítios de venda a 
retalho em linha ou tolerada em locais 
públicos nalguns Estados-Membros, deve 
ser proibida.

Or. en

Justificação

Os jovens são os alvos prioritárias das campanhas publicitárias que promovem os produtos 
do tabaco distribuindo-os gratuitamente em locais públicos, nomeadamente locais de 
diversão noturna e outros locais de entretenimento. Essas distribuições promocionais de 
produtos do tabaco devem ser proibidas.

Alteração 185
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos 
produtos do tabaco, sem prejuízo da 
competência dos Estados-Membros de os 
proibir ou autorizar. A Comissão deveria 
monitorizar a evolução da situação e 
apresentar um relatório cinco anos após a 
data de transposição da presente diretiva, 
a fim de avaliar se são necessárias 
alterações à mesma.

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. O objetivo da 
presente diretiva é reduzir o consumo de 
tabaco e, em particular, desincentivar os 
jovens e outras pessoas a começarem a 
fumar. Por conseguinte, o alargamento do 
mercado através da autorização de novos 
produtos do tabaco deveria ser proibido, 
uma vez que contraria o objetivo da 
presente diretiva.

Or. fi

Alteração 186
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos 
produtos do tabaco, sem prejuízo da 
competência dos Estados-Membros de os 
proibir ou autorizar. A Comissão deveria 
monitorizar a evolução da situação e 
apresentar um relatório cinco anos após a 
data-limite de transposição da presente 

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte,
deveria impor-se uma proibição completa 
da produção e venda de todos os produtos 
do tabaco na União Europeia.
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diretiva, a fim de avaliar se são 
necessárias alterações à mesma.

Or. en

Alteração 187
Reinhard Bütikofer

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma com vista a impedir totalmente a 
entrada no mercado de novos produtos do 
tabaco.

Or. fi

Alteração 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são (31) Todos os produtos do tabaco são 
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suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma. É necessário educar crianças e 
jovens porque é a maneira mais simples e 
mais eficaz de impedir que os jovens 
comecem a fumar. É igualmente 
necessário equacionar a criação de um 
fundo financiado pelos fabricantes de 
produtos do tabaco a fim de financiar 
campanhas de luta contra o tabagismo. 
Os Estados-Membros devem uniformizar 
a idade mínima para a aquisição de 
produtos do tabaco, fixando-a nos 18 anos 
.

Or. pl

Alteração 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante incentivar planos e campanhas 
públicas de educação e sensibilização 
relativamente às graves consequências 
que o tabagismo tem para saúde, além de 
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obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

monitorizar os desenvolvimentos no 
domínio dos novos produtos do tabaco. 
Deveria ser imposta aos fabricantes e 
importadores uma obrigação de notificação 
de novos produtos do tabaco, sem prejuízo 
da competência dos Estados-Membros de 
os proibir ou autorizar. A Comissão 
deveria monitorizar a evolução da situação 
e apresentar um relatório cinco anos após a 
data-limite de transposição da presente 
diretiva, a fim de avaliar se são necessárias 
alterações à mesma.

Or. es

Justificação

As campanhas públicas de educação e sensibilização serão ainda mais eficazes no âmbito da 
saúde pública do que simples medidas proibicionistas que carecem de fundamento científico.

Alteração 190
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. A Comissão deveria monitorizar 
a evolução da situação e apresentar um 
relatório cinco anos após a data-limite de 
transposição da presente diretiva, a fim de 
avaliar se são necessárias alterações à 
mesma.

(31) Todos os produtos do tabaco são 
suscetíveis de causar mortalidade, 
morbilidade e invalidez, devendo o seu 
consumo ser contido. Por conseguinte, é 
importante monitorizar os 
desenvolvimentos no domínio dos novos 
produtos do tabaco. Deveria ser imposta 
aos fabricantes e importadores uma 
obrigação de notificação de novos produtos 
do tabaco, sem prejuízo da competência 
dos Estados-Membros de os proibir ou 
autorizar. Para tal, os Estados-Membros
deveriam ter em conta a possibilidade de 
os novos produtos do tabaco poderem ter 
um impacto negativo na saúde geral da 
população ou a possibilidade de os novos 
produtos do tabaco poderem limitar os 
danos causados na saúde geral da 
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população através da substituição maciça 
dos produtos utilizados pelos fumadores e 
a utilização irrisória destes produtos por 
parte dos não fumadores. A Comissão 
deveria monitorizar a evolução da situação, 
tendo em conta as duas possibilidades 
referidas, e apresentar um relatório três
anos após a data-limite de transposição da 
presente diretiva, a fim de avaliar se são 
necessárias alterações à mesma.

Or. el

Justificação

O critério para emitir uma autorização de comercialização de novos produtos do tabaco deve 
residir no impacto sobre a saúde em geral, a fim de serem promovidos produtos que têm 
sérias hipóteses de reduzir o impacto negativo na saúde da população no seu conjunto.

Alteração 191
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de assegurar condições 
equitativas de concorrência, os novos 
produtos do tabaco, que são produtos do 
tabaco na aceção da presente diretiva, 
deveriam respeitar os requisitos previstos 
na mesma.

(32) A entrada no mercado de novos 
produtos do tabaco, que são produtos do 
tabaco na aceção da presente diretiva, é 
prejudicial e desnecessária. Por 
conseguinte, não se justifica que se 
autorize e aprove a entrada no mercado 
de novos produtos do tabaco. A concessão 
de autorização a novos produtos do 
tabaco entra em conflito com o objetivo 
fundamental da presente diretiva de 
reduzir o consumo de produtos do tabaco.

Or. fi

Alteração 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz
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Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas 
com estes produtos têm um impacto 
negativo sobre o funcionamento do
mercado interno, em particular tendo em 
consideração que estes produtos estão 
sujeitos a um importante volume vendas à 
distância transfronteiriças, inclusivamente 
através da Internet.

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. Contudo, os Estados-Membros
seguiram diferentes abordagens 
regulamentares que estão a comprometer o 
mercado interno, em particular tendo em 
consideração que estes produtos estão 
sujeitos a um importante volume de vendas 
à distância transfronteiriças, 
inclusivamente através da Internet. São 
necessárias regras harmonizadas, e dado 
o potencial destes produtos para 
contribuir para a agenda de redução dos 
danos, deveria existir uma opção relativa 
a um regime regulamentar suave para 
garantir a segurança e a qualidade, que 
constituísse um meio-termo entre a 
regulamentação dos medicamentos e do 
tabaco.

Or. en

Alteração 193
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas com 
estes produtos têm um impacto negativo
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 

(33) No mercado da União são 
comercializados cada vez mais produtos 
que contêm nicotina. Trata-se, mais 
concretamente, de uma grande variedade 
de modelos de cigarros eletrónicos com 
características técnicas diferentes, que os 
tornam produtos difíceis de definir no 
plano jurídico e aos quais seriam 
aplicáveis diversas legislações europeias, 
consoante o objetivo sanitário incluísse ou 
não o abandono do tabagismo, bem como 
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transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet.

a presença ou ausência de substâncias 
causadoras de dependência, 
designadamente a nicotina, ou de 
substâncias químicas tóxicas.

As diferentes abordagens regulamentares 
seguidas pelos Estados-Membros para 
resolver possíveis questões de saúde e de 
segurança relacionadas com estes produtos
novos, comercializados há menos de dez 
anos na União Europeia, têm um impacto 
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 
transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet.

Or. fr

Justificação

A apresentação de novos produtos que contêm nicotina deve ser mais objetiva, na medida em 
que, apesar de estes produtos não apresentarem todas as garantias em termos de qualidade e 
segurança, é um dado adquirido que são menos tóxicos e, consequentemente, menos nocivos 
para a saúde do que os cigarros clássicos ou o tabaco de enrolar.

Alteração 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas com 
estes produtos têm um impacto negativo 
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina que não o tabaco. As diferentes 
abordagens regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas com 
estes produtos têm um impacto negativo 
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 
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transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet.

transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet.

Or. it

Alteração 195
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas com 
estes produtos têm um impacto negativo 
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 
transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet.

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas com 
estes produtos têm um impacto negativo 
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 
transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet. Os cigarros eletrónicos, cuja 
nicotina é absorvida pelo corpo 
juntamente com o ar inalado, devem 
receber o mesmo tratamento que as 
restantes fontes de nicotina onde a 
absorção por parte do corpo se faz através 
do ar inalado.

Or. fi

Alteração 196
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas com 
estes produtos têm um impacto negativo 
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 
transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet.

(33) No mercado da União são 
comercializados produtos que contêm 
nicotina. As diferentes abordagens 
regulamentares seguidas pelos 
Estados-Membros para resolver questões 
de saúde e de segurança relacionadas com 
estes produtos têm um impacto negativo 
sobre o funcionamento do mercado interno, 
em particular tendo em consideração que 
estes produtos estão sujeitos a um 
importante volume vendas à distância 
transfronteiriças, inclusivamente através da 
Internet.

Os Estados-Membros coletam montantes 
significativos com as taxas fiscais 
substanciais à produção e venda de todos 
os produtos do tabaco, pelo que devem ser 
veementemente incentivados a aplicar 
essas receitas diretamente na prestação de 
cuidados de saúde e em campanhas de 
informação dirigidas aos cidadãos mais 
jovens sobre os principais riscos do 
tabagismo a saúde. 

Or. en

Alteração 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) É essencial que os fabricantes e 
distribuidores do setor dos cigarros 
eletrónicos forneçam às autoridades de 
controlo, antes da colocação de qualquer 
produto no mercado, uma declaração 
exata dos componentes principais do 
produto (em termos de pureza, de 
impureza e de estabilidade) visível na 
embalagem, em conformidade com a 
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Diretiva 2001/95/CE relativa à segurança 
geral dos produtos;
É igualmente indispensável e do interesse 
tanto do consumidor como do fabricante 
ou distribuidor, dispor de dados 
científicos fiáveis relativos à não 
toxicidade dos cigarros eletrónicos, razão 
pela qual a Comissão deve solicitar um 
parecer ao Comité Científico dos Riscos 
para a Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (CCRSERI) no prazo de 24 
meses a contar da entrada em vigor da 
diretiva;

Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia e os seus comités científicos devem elaborar, para breve, um relatório 
global de segurança sobre os diferentes tipos de cigarros eletrónicos atualmente no mercado, 
frequentemente deixados de fora das regulamentações.

Alteração 198
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de novembro de 2001, que estabelece um 
código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano, institui 
um quadro jurídico para avaliar a 
qualidade, a segurança e a eficácia dos 
medicamentos, incluindo dos produtos 
que contêm nicotina. Um número 
significativo de produtos que contêm 
nicotina foram já autorizados ao abrigo 
deste regime regulamentar. A autorização 
tem em conta o teor de nicotina do 
produto em causa. Sujeitar ao mesmo 
quadro jurídico todos os produtos que 
contêm nicotina, cujo teor de nicotina seja 

Suprimido
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igual ou superior ao de um produto que 
contém nicotina previamente autorizado 
ao abrigo da Diretiva 2001/83/CE, 
clarifica a situação jurídica, nivela as 
diferenças entre as legislações nacionais, 
garante a igualdade de tratamento de 
todos os produtos que contêm nicotina 
utilizáveis para fins de abandono do 
tabagismo e cria incentivos à investigação 
e à inovação no domínio do abandono do 
tabagismo. Esta disposição em nada 
deveria prejudicar a aplicação da Diretiva 
2001/83/CE a outros produtos abrangidos 
pela presente diretiva, se as condições 
estabelecidas na Diretiva 2001/83/CE se 
encontrarem preenchidas.

Or. de

Alteração 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos
os produtos que contêm nicotina, cujo teor 
de nicotina seja igual ou superior ao de 
um produto que contém nicotina 
previamente autorizado ao abrigo da
Diretiva 2001/83/CE, clarifica a situação 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina e que, alegadamente, têm 
propriedades benéficas para a saúde 
humana. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina e que, 
alegadamente, apresentam esse tipo de 
propriedades foram já autorizados ao 
abrigo deste regime regulamentar. Os 
Estados-Membros são obrigados a 
assegurar que os produtos que contêm
nicotina que não sejam abrangidos pela 
Diretiva 2001/83/CE e que sejam 
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jurídica, nivela as diferenças entre as 
legislações nacionais, garante a igualdade 
de tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos 
à investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação 
da Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

colocados no mercado comum observem a 
legislação relevante indicada no [novo] 
anexo IV.

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que deveria ser adotada uma abordagem em duas vertentes 
relativamente aos produtos que contêm nicotina. Os que não forem abrangidos pela Diretiva 
2001/83/CE têm de observar o vasto espetro de legislação indicada no [novo] anexo IV.

Alteração 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos 
os produtos que contêm nicotina, cujo teor 
de nicotina seja igual ou superior ao de 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Contudo, a medição da transmissão de 
nicotina pelo produto tem-se revelado 
difícil, uma vez que depende dos produtos 
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um produto que contém nicotina 
previamente autorizado ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE, clarifica a situação 
jurídica, nivela as diferenças entre as 
legislações nacionais, garante a igualdade 
de tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

e da forma como são utilizados. Por 
conseguinte, sujeitar à Diretiva 
2001/83/CE todos os produtos que contêm 
nicotina independentemente do seu teor de 
nicotina clarifica a situação jurídica, nivela 
as diferenças entre as legislações nacionais, 
garante a igualdade de tratamento de todos 
os produtos que contêm nicotina utilizáveis 
para fins de abandono do tabagismo e cria 
incentivos à investigação e à inovação no 
domínio do abandono do tabagismo. Esta 
disposição em nada deveria prejudicar a 
aplicação da Diretiva 2001/83/CE a outros 
produtos abrangidos pela presente diretiva, 
se as condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

Or. en

Justificação

A única justificação que existe para permitir a comercialização de produtos que contêm 
nicotina (PCN) é o efeito de abandono do tabagismo. É muito difícil avaliar a transmissão de 
nicotina pelos PCN. A utilização intensiva de PCN com um baixo nível de nicotina poderia, 
ainda assim, levar a um consumo significativo desta substância.  É, por isso, conveniente 
sujeitar todos os PCN à legislação farmacêutica. Deste modo, assegura-se a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos PCN, assim como condições de igualdade para todos estes 
produtos.

Alteração 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
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nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos 
os produtos que contêm nicotina, cujo teor 
de nicotina seja igual ou superior ao de 
um produto que contém nicotina 
previamente autorizado ao abrigo da 
Diretiva 2001/83/CE, clarifica a situação 
jurídica, nivela as diferenças entre as 
legislações nacionais, garante a igualdade 
de tratamento de todos os produtos que
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Excluir do âmbito de aplicação da 
presente diretiva os produtos que contêm 
nicotina que não os produtos do tabaco 
autorizados ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE clarifica a situação jurídica, 
nivela as diferenças entre as legislações 
nacionais, garante a igualdade de 
tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

Or. it

(Cf. alterações ao artigo 18.º.)

Alteração 202
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo determinados produtos que 
contêm nicotina. Um número significativo 
de produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
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regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. 
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos 
os produtos que contêm nicotina, cujo teor 
de nicotina seja igual ou superior ao de um 
produto que contém nicotina previamente 
autorizado ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE, clarifica a situação jurídica, 
nivela as diferenças entre as legislações 
nacionais, garante a igualdade de 
tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa. Em 
caso de utilização semelhante, sujeitar ao 
mesmo quadro jurídico todos os produtos 
que contêm nicotina, cujo teor de nicotina 
seja igual ou superior ao de um produto 
que contém nicotina previamente 
autorizado ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE, clarifica a situação jurídica, 
nivela as diferenças entre as legislações 
nacionais, garante a igualdade de 
tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

Or. fr

Justificação

Trata-se de simples cambiante. Apenas certos produtos do artigo 18.º que contêm um limiar 
adequado de nicotina devem ser considerados como medicamentos para uso humano na 
aceção da Diretiva 2001/83/CE e estar sujeitos a uma autorização prévia de 
comercialização. 
Para os outros produtos visados pelo artigo 18.º, deverão aplicar-se a Diretiva 2001/95/CE 
relativa à segurança geral dos produtos e a Diretiva 2001/83/CE relativa aos dispositivos 
médicos.

Alteração 203
Theodoros Skylakakis

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 

(34) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui um quadro 
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jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. A autorização tem em conta 
o teor de nicotina do produto em causa.
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos os 
produtos que contêm nicotina, cujo teor de 
nicotina seja igual ou superior ao de um 
produto que contém nicotina previamente 
autorizado ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE, clarifica a situação jurídica, 
nivela as diferenças entre as legislações 
nacionais, garante a igualdade de 
tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

jurídico para avaliar a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos medicamentos, 
incluindo dos produtos que contêm 
nicotina. Um número significativo de 
produtos que contêm nicotina foram já 
autorizados ao abrigo deste regime 
regulamentar. Contudo, é necessário 
distinguir esses produtos dos produtos não 
farmacêuticos que contêm nicotina 
destinados a fumadores e cuja utilização 
tem como objetivo principal não o ato de 
deixar de fumar, mas sim a substituição 
dos produtos do tabaco existentes e cujo 
impacto na saúde geral da população é 
drasticamente diferente do impacto 
causado pelos produtos do tabaco 
existentes. A autorização tem em conta o 
teor de nicotina do produto em causa.
Sujeitar ao mesmo quadro jurídico todos os 
produtos que contêm nicotina, cujo teor de 
nicotina seja igual ou superior ao de um 
produto que contém nicotina previamente 
autorizado ao abrigo da Diretiva 
2001/83/CE, clarifica a situação jurídica, 
nivela as diferenças entre as legislações 
nacionais, garante a igualdade de 
tratamento de todos os produtos que 
contêm nicotina utilizáveis para fins de 
abandono do tabagismo e cria incentivos à 
investigação e à inovação no domínio do 
abandono do tabagismo. Esta disposição 
em nada deveria prejudicar a aplicação da 
Diretiva 2001/83/CE a outros produtos 
abrangidos pela presente diretiva, se as 
condições estabelecidas na Diretiva 
2001/83/CE se encontrarem preenchidas.

Or. el

Justificação

Os produtos que contêm nicotina destinados a fumadores e cujo objetivo é facilitar o ato de 
deixar de fumar devem ser tratados de forma diferente dos produtos não farmacêuticos cujo 
principal objetivo é substituir os produtos do tabaco existentes e que são bem mais nocivos.
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Alteração 204
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Todos os produtos que contêm 
nicotina devem ser tratados de igual 
forma. Devem reger-se pela presente 
diretiva ou, no caso de grandes doses 
utilizadas para fins medicinais, pela 
legislação relativa aos medicamentos do 
Estado-Membro em causa. A última 
define os limites de utilização medicinal 
da nicotina em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade. Ao definir o 
teor de nicotina, as quantidades de 
nicotina devem ser calculadas em função 
da dose diária e tendo em conta a maior 
dose.

Or. fi

Alteração 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas 
disposições em matéria de rotulagem para 
os produtos que contêm nicotina abaixo 
do limiar fixado na presente diretiva, 
chamando a atenção dos consumidores 
para potenciais riscos para a saúde.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está associada à alteração que sujeita todos os PCN à legislação 
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farmacêutica. Quando todos os PCN estiverem regulados enquanto medicamentos, 
independentemente da sua concentração de nicotina, esta cláusula relativa à rotulagem 
tornar-se-á obsoleta.

Alteração 206
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de rotulagem para os produtos 
que contêm nicotina abaixo do limiar 
fixado na presente diretiva, chamando a 
atenção dos consumidores para potenciais 
riscos para a saúde.

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de rotulagem para os produtos 
que contêm nicotina abaixo do limiar 
fixado na presente diretiva, chamando a 
atenção dos consumidores para potenciais 
riscos para a saúde. A rotulagem das 
embalagens deve corresponder às 
advertências ilustradas e aos rótulos de 
embalagens exigidos para os produtos do 
tabaco ao abrigo da presente diretiva.

Or. fi

Alteração 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de rotulagem para os produtos 
que contêm nicotina abaixo do limiar 
fixado na presente diretiva, chamando a 
atenção dos consumidores para potenciais 
riscos para a saúde.

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de rotulagem para os produtos 
que contêm nicotina que não sejam 
abrangidos pela Diretiva 2001/83/CE, 
chamando a atenção dos consumidores 
para potenciais riscos para a saúde, e os 
Estados-Membros deveriam ser obrigados 
a assegurar que as restrições etárias 
nacionais para a compra de produtos que
contêm nicotina sejam consonantes com 
as restrições relativas à venda de produtos 
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do tabaco.

Or. en

Justificação

Deveriam ser mantidas condições de igualdade entre as restrições etárias relativas à venda 
de produtos que contêm nicotina e de produtos do tabaco, a fim de desincentivar os menores 
de experimentarem qualquer um dos produtos.

Alteração 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de rotulagem para os produtos 
que contêm nicotina abaixo do limiar 
fixado na presente diretiva, chamando a 
atenção dos consumidores para potenciais
riscos para a saúde.

(35) Deveriam ser introduzidas disposições 
em matéria de ingredientes, rotulagem e
descrição para os produtos que contêm 
nicotina que não os produtos do tabaco 
referidos na presente diretiva, chamando a 
atenção dos consumidores para os riscos 
para a saúde.

Or. it

(Cf. alterações ao artigo 18.º.)

Alteração 209
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) «produtos de risco reduzido» 
qualquer produto contendo tabaco, que 
sendo comercializado, reduza 
significativamente o risco de doenças 
relacionadas com o consumo de produtos 
de tabaco convencionais. Um produto 
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destinado ao tratamento da dependência 
do consumo de tabaco, incluindo a 
cessação tabágica, não é um produto de 
risco reduzido se tiver sido aprovado como 
medicamento.

Or. pt

Alteração 210
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas 
competências de execução à Comissão a 
fim de assegurar condições uniformes 
para a aplicação da presente diretiva, em 
especial no que se refere ao formato para 
a comunicação de ingredientes, à 
determinação dos produtos com aromas 
distintivos ou com níveis acrescidos de 
toxicidade e potencial de criação de 
dependência e à metodologia para 
determinar se um produto do tabaco tem 
um aroma distintivo. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. de

Alteração 211
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
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condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com aromas distintivos ou com níveis 
acrescidos de toxicidade e potencial de 
criação de dependência e à metodologia 
para determinar se um produto do tabaco 
tem um aroma distintivo. Essas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com níveis acrescidos de toxicidade e 
potencial de criação de dependência. Essas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. cs

Alteração 212
Jarosław Kalinowski

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com aromas distintivos ou com níveis 
acrescidos de toxicidade e potencial de 
criação de dependência e à metodologia 
para determinar se um produto do tabaco 
tem um aroma distintivo. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes. Essas competências devem 
ser exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. pl

Justificação

Os cigarros com aroma e sabor distintivo tornaram-se populares (ou seja, constituem um 
segmento importante do mercado de produtos do tabaco) nalguns Estados-Membros da UE. 
Noutros, a sua popularidade é muito pouco relevante ou, até, inexistente. Por isso, as 
soluções sugeridas pela Comissão afetarão de forma mais significativa os mercados dos 
países em que os cigarros aromatizados são populares, mas não terão qualquer impacto nos 
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mercados dos restantes Estados-Membros. Esta solução, sendo desproporcionada, deve ser 
eliminada.

Alteração 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com aromas distintivos ou com níveis 
acrescidos de toxicidade e potencial de 
criação de dependência e à metodologia 
para determinar se um produto do tabaco 
tem um aroma distintivo. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes. Essas competências devem 
ser exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Alteração consequente à proposta de introdução de uma lista positiva no artigo 6.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, pelos mesmos autores.

Alteração 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
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condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com aromas distintivos ou com níveis 
acrescidos de toxicidade e potencial de 
criação de dependência e à metodologia 
para determinar se um produto do tabaco 
tem um aroma distintivo. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes e à determinação dos produtos 
com aromas distintivos ou com níveis 
acrescidos de toxicidade e potencial de 
criação de dependência. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

Or. it

(Cf. alteração ao artigo 6.º, n.º 2, parágrafo 2.)

Alteração 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com aromas distintivos ou com níveis 
acrescidos de toxicidade e potencial de 
criação de dependência e à metodologia 
para determinar se um produto do tabaco 
tem um aroma distintivo. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

(37) Deveriam ser conferidas competências 
de execução à Comissão a fim de assegurar 
condições uniformes para a aplicação da 
presente diretiva, em especial no que se 
refere ao formato para a comunicação de 
ingredientes, à determinação dos produtos 
com níveis acrescidos de toxicidade e 
potencial de criação de dependência e à 
metodologia para determinar se um 
produto do tabaco tem um aroma 
distintivo. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. pl

Alteração 216
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos 
técnicos, científicos e internacionais nos 
domínios do fabrico, consumo e 
regulamentação do tabaco, deveria ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, em particular no que diz 
respeito à adoção e à adaptação dos teores 
máximos das emissões e dos respetivos 
métodos de medição, à fixação de níveis 
máximos dos ingredientes que aumentam 
a toxicidade, a atratividade e o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, 
ao reexame de certas isenções concedidas 
aos produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que 
contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as decisões da presente diretiva são, em grande medida, políticas. Qualquer alteração 
terá de ser feita de acordo com o processo legislativo ordinário.
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Alteração 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos 
técnicos, científicos e internacionais nos 
domínios do fabrico, consumo e 
regulamentação do tabaco, deveria ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, em particular no que diz 
respeito à adoção e à adaptação dos teores 
máximos das emissões e dos respetivos 
métodos de medição, à fixação de níveis 
máximos dos ingredientes que aumentam 
a toxicidade, a atratividade e o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, 
ao reexame de certas isenções concedidas 
aos produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que 
contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido
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Or. de

Alteração 218
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria 
de armazenamento de dados celebrados 
com terceiros independentes, ao reexame 
de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que 
contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção dos 
respetivos métodos de medição, à fixação 
de níveis máximos dos ingredientes que 
aumentam a toxicidade e o potencial de 
criar dependência. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
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Conselho.

Or. cs

Alteração 219
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, 
a atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria 
de armazenamento de dados celebrados 
com terceiros independentes, ao reexame 
de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam 
cigarros, tabaco de enrolar e produtos do 
tabaco sem combustão e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que 
contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, pode ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que durante os 
trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados,
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
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atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

É demasiado cedo para referir elementos específicos em matéria de atos delegados. A 
utilização de termos gerais evita futuras alterações aos considerandos.

Alteração 220
Eleni Theocharous

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção dos 
métodos de medição das emissões, à 
fixação de níveis máximos dos ingredientes 
que aumentam a toxicidade ou o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, ao 
reexame de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
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É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 221
Sergej Kozlík

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção dos 
métodos de medição das emissões, à 
fixação de níveis máximos dos ingredientes 
que aumentam a toxicidade ou o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, ao 
reexame de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
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nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 222
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos 
do tabaco que não sejam cigarros, tabaco 
de enrolar e produtos do tabaco sem 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes e à revisão dos 
níveis de nicotina dos produtos que contêm 
nicotina. É particularmente importante que 
durante os trabalhos preparatórios a 
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combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Comissão proceda às consultas 
apropriadas, nomeadamente a nível dos 
peritos. Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 223
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção dos 
métodos de medição das emissões, à 
fixação de níveis máximos dos ingredientes 
que aumentam a toxicidade ou o potencial 
de criar dependência, à utilização de 
advertências de saúde, identificadores 
únicos e elementos de segurança na 
rotulagem e embalagem, à definição de 
elementos essenciais para os contratos em 
matéria de armazenamento de dados 
celebrados com terceiros independentes, ao 
reexame de certas isenções concedidas aos 
produtos do tabaco que não sejam cigarros, 
tabaco de enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
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enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
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tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar, tabaco para cachimbos de água e 
produtos do tabaco sem combustão e à 
revisão dos níveis de nicotina dos produtos 
que contêm nicotina. É particularmente 
importante que durante os trabalhos 
preparatórios a Comissão proceda às 
consultas apropriadas, nomeadamente a 
nível dos peritos. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. ro

Alteração 225
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito à adoção e à 
adaptação dos métodos de medição das 
emissões, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 
de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
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tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm nicotina. 
É particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. Na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. es

Justificação

A adaptação dos teores máximos não pode ser considerada um mero aspeto técnico que pode 
ser resolvido com atos delegados.

Alteração 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito: à adoção e à 
adaptação dos teores máximos das 
emissões e dos respetivos métodos de 
medição, à fixação de níveis máximos dos 
ingredientes que aumentam a toxicidade, a 
atratividade e o potencial de criar 
dependência, à utilização de advertências 

(38) A fim de tornar a presente diretiva 
plenamente operacional e de poder 
acompanhar os desenvolvimentos técnicos, 
científicos e internacionais nos domínios 
do fabrico, consumo e regulamentação do 
tabaco, deveria ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
particular no que diz respeito: à adaptação 
dos teores máximos das emissões e dos 
respetivos métodos de medição, à fixação 
de níveis máximos dos ingredientes que 
aumentam a toxicidade, a atratividade e o 
potencial de criar dependência, à 
metodologia para determinar se um 
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de saúde, identificadores únicos e 
elementos de segurança na rotulagem e 
embalagem, à definição de elementos 
essenciais para os contratos em matéria de 
armazenamento de dados celebrados com 
terceiros independentes, ao reexame de 
certas isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão e à revisão dos níveis de 
nicotina dos produtos que contêm 
nicotina. É particularmente importante que 
durante os trabalhos preparatórios a 
Comissão proceda às consultas 
apropriadas, nomeadamente a nível dos 
peritos. Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

produto do tabaco contém um aroma 
distintivo, à utilização de advertências de 
saúde, identificadores únicos e elementos 
de segurança na rotulagem e embalagem, à 
definição de elementos essenciais para os 
contratos em matéria de armazenamento de 
dados celebrados com terceiros 
independentes e ao reexame de certas 
isenções concedidas aos produtos do 
tabaco que não sejam cigarros, tabaco de 
enrolar e produtos do tabaco sem 
combustão. É particularmente importante 
que durante os trabalhos preparatórios a 
Comissão proceda às consultas 
apropriadas, nomeadamente a nível dos 
peritos. Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. it

(Cf. alterações ao artigo 3.º, ao artigo 6.º, n.º 2, parágrafo 2, e ao artigo 18.º.)

Alteração 227
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A presente diretiva deve ter como 
finalidade reduzir o consumo do tabaco e 
como objetivo último conseguir eliminar 
totalmente o consumo do tabaco, tendo 
em conta as perdas avultadas e 
desnecessárias tanto para a saúde pública 
como para a economia.

Or. fi

Alteração 228
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção 
da saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as 
disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública.
As disposições nacionais mais rigorosas 
devem ser necessárias e proporcionadas e 
não constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção 
sanitária alcançado através da presente 
diretiva.

(40) Um Estado-Membro também pode 
adotar disposições mais rigorosas desde 
que as disposições sejam justificadas pela 
necessidade de proteger a saúde pública, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, e sejam necessárias e 
proporcionadas e não constituam um meio 
de discriminação arbitrária ou uma 
restrição dissimulada ao comércio entre os 
Estados-Membros, nem criem distorções 
ao nível da concorrência.

Or. el

Justificação

A diretiva tem como objetivo harmonizar o mercado dos produtos do tabaco e não fragmentá-
lo. Deve igualmente salientar-se que a proteção da saúde pública é uma responsabilidade 
nacional.

Alteração 229
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente aos 
produtos fabricados ou vendidos no 
Estado-Membro em causa. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

Or. cs

Alteração 230
Martin Callanan

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
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todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão, tendo em conta o elevado nível 
de proteção sanitária alcançado através da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

O poder da Comissão para aprovar ou rejeitar medidas futuras a nível nacional não se 
afigura adequado, porquanto cabe aos tribunais determinar a compatibilidade das medidas 
nacionais com a legislação da UE.

Alteração 231
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
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rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva. A 
regra que estipula que a superfície 
abrangida pelas advertências seja 
superior a 60 % constitui um exemplo de 
um meio de discriminação arbitrária. A 
presente diretiva tem por objetivo 
introduzir requisitos uniformes 
relativamente às embalagens e aos rótulos 
e, como tal, devem ser aplicados critérios 
rigorosos no que toca à margem de 
manobra dos Estados-Membros para 
adotar normas que divirjam 
consideravelmente das regras definidas 
na presente diretiva.

Or. de

Alteração 232
Renate Sommer

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 

(40) Um Estado-Membro que entenda 
necessário manter disposições nacionais 
mais rigorosas, justificadas por razões 
imperiosas relacionadas com a proteção da 
saúde pública, relativamente a aspetos 
abrangidos pela presente diretiva deveria 
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ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e a aprovação desta, tendo em 
conta o elevado nível de proteção sanitária 
alcançado através da presente diretiva.

ser autorizado a fazê-lo, relativamente a 
todos os produtos sem distinção. Um 
Estado-Membro também deveria ser 
autorizado a adotar disposições mais 
rigorosas, aplicáveis a todos os produtos 
sem distinção, por motivos relacionados 
com a situação específica desse 
Estado-Membro e desde que as disposições 
sejam justificadas pela necessidade de 
proteger a saúde pública. As disposições 
nacionais mais rigorosas devem ser 
necessárias e proporcionadas e não 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros. A 
aplicação de disposições nacionais mais 
rigorosas requer notificação prévia à 
Comissão e, possivelmente, a aprovação 
desta, tendo em conta o elevado nível de 
proteção sanitária alcançado através da 
presente diretiva e dos princípios e 
requisitos do mercado interno comum.

Or. de

Alteração 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Um Estado-Membro que entenda 
ser necessário manter e/ou introduzir 
disposições nacionais e/ou regionais 
adaptadas à manutenção de plantações de 
tabaco tradicionais, por justificadas 
razões de dependência socioeconómica 
das populações e ocupação do território, 
deveria ser autorizado a fazê-lo.

Or. pt

Alteração 234
Renate Sommer
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Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de 
manter ou introduzir legislação nacional 
aplicável a todos os produtos sem 
distinção relativamente a aspetos não 
abrangidos pela presente diretiva, desde 
que seja compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da 
presente diretiva. Deste modo, os 
Estados-Membros poderiam, por exemplo, 
manter ou introduzir disposições que 
permitissem normalizar as embalagens 
dos produtos do tabaco, desde que essas 
disposições sejam compatíveis com o 
Tratado, com obrigações no âmbito da 
OMC e não afetem a plena aplicação da 
presente diretiva. É necessária uma 
notificação prévia para regulamentações 
técnicas, nos termos da Diretiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

Suprimido

Or. de

Alteração 235
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de 
manter ou introduzir legislação nacional 
aplicável a todos os produtos sem 

(41) Os Estados-Membros deveriam poder 
introduzir disposições mais rigorosas para 
os produtos do tabaco, caso as considerem 
necessárias para proteger a saúde 
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distinção relativamente a aspetos não 
abrangidos pela presente diretiva, desde 
que seja compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da 
presente diretiva. Deste modo, os 
Estados-Membros poderiam, por exemplo, 
manter ou introduzir disposições que 
permitissem normalizar as embalagens 
dos produtos do tabaco, desde que essas 
disposições sejam compatíveis com o 
Tratado, com obrigações no âmbito da 
OMC e não afetem a plena aplicação da 
presente diretiva. É necessária uma 
notificação prévia para regulamentações 
técnicas, nos termos da Diretiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

pública, desde que essas disposições não 
sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação das disposições da presente 
diretiva. Se os produtos do tabaco ou 
produtos afins preencherem os requisitos 
da presente diretiva, os Estados-Membros
não podem proibir nem restringir a 
importação, venda ou consumo dos 
referidos produtos.

Or. de

Alteração 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos 
do tabaco, desde que essas disposições 

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
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sejam compatíveis com o Tratado, com 
obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

(Caso não sejam adotadas alterações 
correspondentes que introduzam 
embalagens normalizadas, a presente 
alteração deve ser retirada.)

Or. en

Justificação

As embalagens normalizadas devem ser introduzidas com caráter de obrigatoriedade, tal 
como previsto noutras alterações pelos mesmos autores.

Alteração 237
Georgios Koumoutsakos

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos 
do tabaco, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o Tratado, com 

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros
poderiam manter ou introduzir outras
disposições, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o Tratado, com 
obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
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obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

Or. el

Alteração 238
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos do 
tabaco, desde que essas disposições sejam 
compatíveis com o Tratado, com 
obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

(41) Os Estados-Membros deveriam 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir legislação nacional aplicável 
a todos os produtos sem distinção 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pela presente diretiva, desde que seja 
compatível com o Tratado e não 
comprometa a plena aplicação da presente 
diretiva. Deste modo, os Estados-Membros
poderiam, por exemplo, manter ou 
introduzir disposições que permitissem 
normalizar as embalagens dos produtos do 
tabaco, desde que essas disposições sejam 
compatíveis com o Tratado, com 
obrigações no âmbito da OMC e não 
afetem a plena aplicação da presente 
diretiva. Deve ser prestada especial 
atenção à implementação das 
advertências de ilustradas e textuais 
obrigatórias nos termos na presente 
diretiva, bem como às outras regras de 
harmonização, por exemplo em relação 
ao cacau. É necessária uma notificação 
prévia para regulamentações técnicas, nos 
termos da Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
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de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação.

Or. fi

Alteração 239
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Se os produtos do tabaco ou 
produtos similares preencherem os 
requisitos da presente diretiva, os 
Estados-Membros não podem proibir nem 
restringir injustificadamente a 
importação, venda ou consumo dos 
referidos produtos. Os fabricantes devem 
ter a garantia de um determinado nível 
mínimo de segurança jurídica.

Or. de

Alteração 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Os Estados-Membros devem 
completar as disposições legislativas da 
presente diretiva por meio de qualquer 
ação útil para a proteção da saúde pública 
dos cidadãos europeus. A harmonização 
progressiva da fiscalidade aplicável aos 
produtos do tabaco no seio da União e o 
desenvolvimento de campanhas de 
informação na comunicação social e 
junto dos jovens, nomeadamente nos 



AM\935755PT.doc 71/75 PE510.712v01-00

PT

estabelecimentos de ensino, representam 
dois instrumentos essenciais de luta
contra os perigos do tabaco para os 
jovens.

Or. fr

Alteração 241
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os dados pessoais só sejam 
tratados no respeito das regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 1995, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

(42) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os dados pessoais só sejam 
tratados no respeito das regras e garantias 
previstas na Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 1995, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. As disposições 
nacionais relativas à proteção de dados 
devem igualmente ser tidas em conta.

Or. de

Alteração 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta de diretiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) A presente diretiva deve acautelar 
qualquer degradação das condições de 
vida das populações dependentes do 
cultivo europeu de tabaco, situadas 
muitas vezes em zonas desfavorecidas. 
Dado que, com a presente diretiva, apenas 
se pretende diminuir a incitação ao 
consumo dos produtos do tabaco, 
qualquer decisão em matéria de 
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ingredientes e aditivos deve ter em devida 
consideração os eventuais impactos 
socioeconómicos colaterais nas 
populações dependentes do cultivo de 
tabaco. É necessário preservar o cultivo 
europeu, já que representa uma 
percentagem marginal do consumo na 
União Europeia e, simultaneamente, 
contribui para a estabilidade económica 
de algumas regiões europeias com 
alternativas de produção escassas. A 
redução ou o desaparecimento do cultivo 
na União Europeia não se refletiria nos 
níveis de consumo, dando, antes, origem a 
um aumento das importações de países 
terceiros e uma degradação dos padrões 
de qualidade.

Or. es

Alteração 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.º). As 
obrigações impostas aos fabricantes, 
importadores e distribuidores de produtos 
do tabaco são necessárias para melhorar o 
funcionamento do mercado interno,
garantindo um elevado nível de proteção 
da saúde e dos consumidores, tal como 
estabelecido nos artigos 35.º e 38.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A aplicação da presente 

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade para os titulares 
de marcas comerciais (artigo 17.º). Por 
conseguinte, é necessário assegurar que 
as obrigações impostas aos fabricantes, 
importadores e distribuidores de produtos 
do tabaco garantem não apenas um 
elevado nível de proteção da saúde e dos 
consumidores, como protegem igualmente 
todos os demais direitos fundamentais e 
são proporcionais relativamente ao 
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diretiva deve respeitar a legislação da UE e 
as obrigações internacionais pertinentes,

funcionamento do mercado interno. A 
aplicação da presente diretiva deve 
respeitar a legislação da UE e as 
obrigações internacionais pertinentes,

Or. de

Alteração 244
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.º). As 
obrigações impostas aos fabricantes, 
importadores e distribuidores de produtos 
do tabaco são necessárias para melhorar 
o funcionamento do mercado interno, 
garantindo um elevado nível de proteção 
da saúde e dos consumidores, tal como 
estabelecido nos artigos 35.º e 38.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A aplicação da presente 
diretiva deve respeitar a legislação da UE 
e as obrigações internacionais 
pertinentes,

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.º).

Or. de

Justificação

As intromissões no domínio dos direitos das marcas comerciais incluídas na proposta da 
Comissão não são de todo necessárias para melhorar o funcionamento do mercado interno.

Alteração 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries
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Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.°). As 
obrigações impostas aos fabricantes, 
importadores e distribuidores de produtos 
do tabaco são necessárias para melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
garantindo um elevado nível de proteção 
da saúde e dos consumidores, tal como 
estabelecido nos artigos 35.º e 38.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A aplicação da presente diretiva 
deve respeitar a legislação da UE e as 
obrigações internacionais pertinentes,

(45) A proposta afeta vários direitos 
fundamentais, tal como estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de 
expressão e de informação (artigo 11.º), a 
liberdade dos operadores económicos de 
exercerem as suas atividades (artigo 16.º) e 
o direito de propriedade (artigo 17.°). As 
obrigações impostas aos fabricantes, 
importadores e distribuidores de produtos 
do tabaco são necessárias para melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
garantindo um elevado nível de proteção 
da saúde e dos consumidores, tal como 
estabelecido nos artigos 35.º e 38.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A aplicação da presente diretiva 
deve respeitar a legislação da UE e as 
obrigações internacionais pertinentes,

Os Estados-Membros deveriam respeitar o 
direito ao ar puro, no espírito dos artigos 
7.º, alínea b), e 12.º do Pacto 
Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais, que 
preveem o direito a condições de trabalho 
seguras e saudáveis e o direito reservado a 
todos de usufruir dos mais elevados 
padrões de saúde física e mental. Estes 
direitos encontram-se previstos no 
objetivo do artigo 37.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, segundo o qual 
todas as políticas da União devem 
integrar um elevado nível de proteção do 
ambiente e a melhoria da sua qualidade.

Or. en

Alteração 246
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de diretiva
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) A presente diretiva proporciona 
um contributo valioso na proteção da 
saúde de o bem-estar dos cidadãos 
europeus, reforçando as garantias em 
matéria de informação recebida pelos 
consumidores, e procura melhorar e 
objetivar as provas científicas que 
demonstram os danos que o tabagismo 
provoca na saúde humana. Por 
conseguinte, é previsível que a sua 
entrada em vigor reduza o consumo e 
tenha repercussões negativas nos 
produtores de tabaco, bem como em 
determinadas fileiras tradicionais 
associadas ao seu cultivo, que 
representam uma parte importante do 
produto interno bruto de regiões 
ultraperiféricas europeias ou zonas em 
declínio. Cientes desta realidade, as 
instituições europeias devem estudar 
medidas que promovam a evolução, 
reconversão ou surgimento de novas 
atividades para os seus profissionais, além 
de garantir incentivos e o 
desenvolvimento de investigações relativas 
a novas utilizações não nocivas deste 
cultivo.

Or. es


